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Tajemnicza kapliczka Kresowian

Osiad∏szy na stare lata w Ciechocinku - upaja∏em
si´ swoim nowym statusem „NadwiÊlanina”, mieszkaƒ-
ca historycznej krainy kujawsko-dobrzyƒskiej. Tu prze-
cie˝ wszystko jest rdzennie polskie: nadrzeczne piaski,
wierzby, a tak˝e - nazwiska zmar∏ych, pochowanych
na okolicznych cmentarzach. Wi´kszoÊç z nich koƒczy
si´ na „-ski” . Nigdy wi´c nie przypuszcza∏em, ˝e w tym
uroczym miasteczku, s∏ynnym uzdrowisku znajd´ kra-
jan, ziomków pochodzàcych tak, jak i ja… z Kresów.

A jednak - widocznym znakiem ich obecnoÊci jest
kapliczka stojàca na skrzy˝owaniu ul. S∏oƒskiej z ul.
S∏oƒsk Górny, która stanowi rzadki przyk∏ad patrio-
tyzmu i religijnoÊci. Napis na kapliczce g∏osi bowiem:
„Ku Chwale Bo˝ej i Ojczyzny zbudowali Polacy zza
Buga w 1945 r.”

Postanowi∏em dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej o tych,
którzy tu˝ po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej w tak
wymowny sposób zaznaczyli w tym miejscu swojà obe-
cnoÊç. B´dàc jednoczeÊnie przekonany o tym, i˝ kaplicz-
ka jest najstarszym pomnikiem informujàcym o exodu-
sie Polaków w nast´pstwie zmowy ja∏taƒskiej - z Kresów
Wschodnich II RP.

O kapliczk´ pyta∏em w Urz´dzie Miasta, w kancelarii
parafialnej, pyta∏em lokalnych historyków, napotykane
podczas moich rowerowych w´drówek starsze osoby.
Niestety nikt na jej temat: kto jà postawi∏, kim byli owi
„Polacy zza Buga” nie wiedzia∏. A przecie˝ kapliczka
sta∏a w tym miejscu od dawna, od zawsze. Kto chcia∏,
modli∏ si´ przy niej, a mieszkajàcy w jej sàsiedztwie
pobo˝ni ludzie odprawiali nabo˝eƒstwa majowe. Ju˝
straci∏em nadziej´, ̋ e o okolicznoÊciach jej wzniesienia,
o pochodzeniu tych, którzy mieli potrzeb´ wyartyku-
∏owaç swojà wdzi´cznoÊç Bogu i Ojczyênie - nie do-
wiem si´ niczego. Widocznie jednak - dobre uczynki,
zdaniem OpatrznoÊci - zas∏ugujà na chwa∏´, tu na zie-
mi i jeszcze za naszego ˝ycia, bo przypadkiem, który
wed∏ug mnie nie by∏ wcale przypadkowy - uda∏o mi
si´ dotrzeç do osoby, która o kapliczce wiedzia∏a wszy-

stko. Okaza∏a si´ nià Pani Józefa Brzózka - córka
g∏ównego fundatora kapliczki, nie˝yjàcego ju˝ Feliksa
Goêdzikowskiego ze S∏oƒska. Dobiegajàca osiem-
dziesiàtki, ale bardzo jeszcze ˝wawa pani, doskonale
wszystko pami´ta∏a. Przyby∏a wraz z rodzicami i pozo-
sta∏à piàtkà rodzeƒstwa w te strony a˝ z Wo∏ynia. Cu-
dem uratowali si´ oni z rzezi, jakà zgotowali Polakom
zamieszkujàcym Kresy ukraiƒscy nacjonaliÊci. Mieszka-
li bowiem w kolonii Boniawa, le˝àcej nieopodal mias-
teczka ¸okacze, niewielkiej miejscowoÊci po∏o˝onej
w powiecie horochowskim w województwie wo∏yƒ-
skim, która od samego poczàtku wojny Niemców
z ZSRR by∏a Êwiadkiem tragicznych wydarzeƒ. 13 sierp-
nia 1942 r. przy pomocy ukraiƒskiej policji hitlerow-
cy wymordowali 1350 obywateli tego miasteczka tyl-
ko dlatego, ˝e byli ˚ydami.

Zagro˝enie ze strony ukraiƒskich nacjonalistów
zapoczàtkowane zosta∏o jeszcze zimà 1942 r., kiedy
to zabito rodzin´ nauczyciela Diaka, wrzucajàc ich
wszystkich ˝ywcem do studni. Potem - w marcu’43
roku nastàpi∏a akcja dezercji ukraiƒskich policjantów,
którzy z bronià w r´ku zasilili sotni´ UPA. Sami Niemcy
byli tym poruszeni do tego stopnia, ˝e zaproponowali,
˝eby w miejsce Ukraiƒców, których miano wysiedliç,
do miasteczka wprowadzili si´ Polacy z zagro˝onych
okolicznych wsi. Jednak oni odmówili, nie chcieli po-
zbawiaç Ukraiƒców ich domostw, nie chcieli w ˝adnej
formie wspó∏pracowaç z okupantem. Zorganizowano
za to formacj´ samoobrony, której cz∏onkowie zostali
wyposa˝eni w broƒ. Pe∏niono wokó∏ miasteczka war-
ty dzienne i nocne. Jednak atmosfera zagro˝enia, utra-
ty ˝ycia narasta∏a. Zewszàd dochodzi∏y wiadomoÊci
o ofiarach, pomordowanych w ramach czystki etnicznej
Polaków, aktach systemowego ludobójstwa. Gin´∏y
ca∏e rodziny. Mordowano pojedynczo na polach, pod-
czas prac ˝niwnych, podczas wypasania byd∏a.

W lipcu 1943 r. upowcy przystàpili do mordowa-
nia zamieszka∏ych w Boniawie Polaków. Zabici wtedy
zostali: bracia pana Feliksa: Roman i Dominik Goêdzi-
kowscy oraz b´dàca w wysokiej cià˝y ˝ona Dominika,
której brzuch oprawcy przebili wid∏ami. Z ràk Ukraiƒ-
ców zgin´li równie˝ wtedy Katarzyna Niedba∏a z córkà
Genowefà, Józef Rozwadowski z ˝onà Helenà i ich
dzieci: Józef, Mieczys∏aw, Stanis∏awa.

Ci, którzy prze˝yli bicie i okrutne katowanie, dzi´-
ki pomocy zaprzyjaênionego z nimi Ukraiƒca, schro-
nili si´ poczàtkowo w ¸okaczach, a potem, uciekajàc
dalej, wraz z innymi przepe∏nionymi Êmiertelnà trwogà
uchodêcami, znaleêli si´ na Lubelszczyênie. Tu zasta∏
ich koniec wojny, po której rozpocz´∏a si´ wielka tu-
∏aczka pozbawionych ziemi, dobytku mieszkaƒców
Kresów Wschodnich, migracja udr´czonych nià milio-
nów ludzi. Eszelony z ekspatriowanymi kierowa∏y
si´ na Zachód, ale wysadzono ich na w´z∏owej stacji
w Aleksandrowie Kujawskim. Wyznaczono im gospo-
darstwa w okolicach Ciechocinka po ewakuowanych
Niemcach. Kujawiacy êle ich przyj´li, wyraênie zazdro-

Józefa Brzózka wraz z dzieckiem przy kapliczce Kresowian.
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